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I Melding 

 

1. Op 30 maart 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna: Rabobank) voornemens is 

zeggenschap te verkrijgen in de zin van artikel 27 Mededingingswet over (het vermogen van) 

Friesland Bank Holding N.V. (hierna: Friesland Bank). 

2. Op 30 maart 2012 hebben genoemde ondernemingen voorts ontheffing gevraagd als 

bedoeld in artikel 40 Mededingingswet. Op gelijke datum heeft de Raad de ontheffing verleend. 

De ontheffing voorziet erin dat partijen de in artikel 34 Mededingingswet bedoelde termijn van 

vier weken niet behoeven af te wachten alvorens de concentratie tot stand te brengen. 

3. De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) heeft met betrekking tot de voorgenomen 

concentratie informatie gegeven en haar visie naar voren gebracht.  

4. Van de melding en de ontheffingverlening is mededeling gedaan in Staatscourant 6916 

van 5 april 2012.  

II Partijen 

5. Rabobank is als kredietinstelling samen met haar groepsmaatschappijen actief op het 

gebied van financiële dienstverlening zowel aan particuliere klanten als aan zakelijke klanten. De 

kernactiviteiten van Rabobank omvatten bancaire diensten, vermogensbeheer, administratie van 

pensioendiensten en venture capital activiteiten. 
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6. Stichting Frieslân Boppe is enig aandeelhouder van Friesland Bank. Friesland Bank is 

landelijk actief op het gebied van financiële dienstverlening aan zowel particuliere als zakelijke 

klanten. 

III De gemelde operatie  

7. De gemelde operatie houdt in dat Rabobank alle aandelen in Friesland Bank verwerft van 

Stichting Fryslân Boppe. De verwerving is op 1 april 2012 tot stand gebracht, waarbij Stichting 

Frieslân Boppe de aandelen Friesland Bank heeft verkocht en geleverd aan Rabobank. Met de 

verwerving gaat tevens een minderheidsbelang van 12% van Friesland bank in Van Lanschot 

Bank over. De overgang van het belang in Van Lanschot Bank naar Rabobank leidt niet tot de 

verkrijging van zeggenschap van Rabobank in Van Lanschot Bank.  

IV De toepasselijkheid van het concentratietoezicht  

8. De hierboven beschreven transactie heeft ertoe geleid dat Rabobank uitsluitende 

zeggenschap heeft verkregen in Friesland Bank. Dit is een concentratie in de zin van artikel 27, 

eerste lid, onder b, Mededingingswet.  

9. Betrokken ondernemingen zijn Rabobank en Friesland Bank (hierna gezamenlijk ook wel 

aangeduid als “partijen”). 

10. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 
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V Beoordeling 

A Relevante markten 

Relevante Productmarkten 

11. De activiteiten van partijen overlappen elkaar op het gebied van bancaire producten voor 

particuliere klanten, bancaire producten voor zakelijke klanten, betaalkaarten, vermogensbeheer, 

en financial market services1. 

12. In een beschikking van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) betreffende 

Fortis/ABN AMRO Assets die betrekking had op de Nederlandse bankensector zijn 

verschillende productmarkten onderscheiden.2 Met toepassing van de in die beschikking 

gehanteerde definities overlappen de activiteiten van partijen op de volgende productmarkten; 

(i) bancaire producten voor zakelijke klanten, (ii) bancaire producten voor particuliere klanten, 

iii) betaalkaarten en (iv) vermogensbeheer. Hierna zal afzonderlijk op deze markten worden 

ingegaan. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna ook: NMa) gaat in eerdere 

besluiten uit van een markt voor bancaire producten die nader kan worden onderscheiden naar 

een markt voor bancaire producten voor zakelijke klanten en een markt voor bancaire producten 

voor particuliere klanten. 3 

(i)  Bancaire producten voor zakelijke klanten 

13. In de hiervoor aangehaalde beschikking in de zaak Fortis/ABN AMRO Assets heeft de 

Commissie binnen de markt voor bancaire producten voor zakelijke klanten een nader 

onderscheid gemaakt op basis van de grootte van de zakelijke klanten.4 Large corporate 

customers (hierna: grootzakelijke klanten) nemen vaak minder gestandaardiseerde producten af 

                                                           
1 Uit opgave van partijen blijkt dat de activiteiten van Friesland Bank op het gebied van financial market services zeer beperkt 

zijn en dat deze niet als zelfstandig product, maar uitsluitend in combinatie met kredietverlening worden aangeboden. 

Derhalve zal hierna niet afzonderlijk op deze activiteit worden ingegaan. 
2 Zie de beschikking van de Commissie van 3 oktober 2007 in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, 

randnummers 11 en verder. 
3 Zie het besluit van 22 augustus 2005 in zaak 5074/ Achmea – Rabobank, randnummer 13 en het besluit van 1 juni 2004 in 

zaak 4043/Achmea – Levob, randnummer 13. 
4 Beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, randnummers 14-

18. 
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dan kleinere klanten en hebben vaak toegang tot een breder internationaal netwerk van banken. 

De Commissie geeft aan dat er geen eenduidig criterium bestaat op basis waarvan een 

onderscheid tussen deze twee klantengroepen gemaakt kan worden. Individuele banken 

segmenteren de markt op verschillende manieren. Voor die specifieke Commissiebeschikking is 

de Commissie uitgegaan van een zakelijke markt voor grootzakelijke klanten met een omzet 

groter dan EUR 250 miljoen en een markt voor de zogenoemde ‘commercial clients’; zakelijke 

klanten met een omzet tussen de EUR 2,5 miljoen en de EUR 250 miljoen.5 In een eerder 

beschikking gaat de Commissie in op een mogelijke aparte markt voor small- and medium-sized 

enterprises. 6 

14. Gelet op de door de Commissie geconstateerde mogelijke verschillen tussen grote 

klanten en kleine klanten heeft de Raad voor het onderhavige besluit naast de effecten van de 

concentratie op de algemene markt voor bancaire producten voor zakelijke klanten ook 

beoordeeld of zich mededingingsbeperkende effecten kunnen voordoen op een mogelijke markt 

voor bancaire producten voor het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB).7 8  

15. In dezelfde beschikking heeft de Commissie aangegeven dat voor elke relevante 

klantengroep een nader onderscheid kan worden gemaakt op basis van de functie van het 

product, zoals een betaalfunctie, een spaarfunctie en een leenfunctie.9 De Commissie heeft in 

die zaak uiteindelijk in het midden gelaten of er binnen de mogelijke markt voor bancaire 

producten voor de zogenoemde commercial clients aparte markten moeten worden 

onderscheiden voor binnenlandse betaaldiensten, buitenlandse betaaldiensten, cash 

managementdiensten, kredietverlening en spaarproducten. Ook in eerdere besluiten heeft de 

                                                           
5 De grens van EUR 250 miljoen was gebaseerd op de indeling die Fortis bank hanteerde. 
6 Zie de beschikking van de Commissie van 18 oktober 2005, Case No COMP/M.3894 - UNICREDITO / HVB, 

randnummers 19-26. 
7 De NMa heeft in maart 2010 onderzoek gedaan naar kredietverlening aan het MKB. Zie Monitor Financiële Sector, 

‘Productkoppeling en overstapdrempels bij bancaire dienstverlening aan het MKB, van maart 2010. 
8 Voor de grootzakelijke klanten is de rol van Friesland Bank beperkt. Minder dan [0-10%] * van de zakelijke klanten van 

Friesland Bank behoort tot de categorie klanten met een omzet van meer dan EUR 250 miljoen. Bovendien, zo geeft de 

Commissie ook aan in haar beschikking, hebben deze klanten vaak toegang tot een internationaal netwerk van banken. 

Gezien deze beperkte overlap en de mogelijk ruimere geografische markt zal hierna niet nader op deze mogelijke markt 

worden ingegaan.  
* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van 

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
9 Beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, randnummers 19-

27. 



Openbare versie 

 

5                                             Openbare versie 

NMa aangegeven dat de markt voor bancaire producten voor zakelijke klanten mogelijk verder 

kan worden onderscheiden naar type bancair product.10 

16. Ook voor de beoordeling van onderhavige concentratie kan in het midden blijven of er 

een nader onderscheid dient te worden gemaakt naar type bancaire producten, aangezien de 

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie randnummers 51 tot en met 62). 

(ii) Bancaire producten voor particuliere klanten 

17. Uit de beschikkingenpraktijk van de Commissie11 en de NMa12 volgt dat ook binnen de 

markt voor bancaire producten voor particuliere klanten mogelijk een nader onderscheid kan 

worden gemaakt naar type bancair product, zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen, 

kredietverlening, hypotheken, mutual funds en private banking13.  

18. In onderhavige zaak kan in het midden blijven of dit nader onderscheid moet worden 

gemaakt, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie randnummers 

51 tot en met 57). 

(iii) Betaalkaarten  

19. In de hiervoor aangehaalde beschikking inzake Fortis/ABN AMRO Assets is de 

Commissie wat betreft betaalkaarten uitgegaan van een markt voor de uitgifte van kaarten aan 

personen en bedrijven (card issuing) en de markt voor het sluiten van contracten voor acceptatie 

van betaalkaarttransacties door ondernemingen (zoals winkeliers, hotels, 

vliegtuigmaatschappijen en andere ondernemingen die betaling met betaalkaarten accepteren) 

(card acquiring).14 Daarbij is vervolgens aangegeven dat binnen deze markten op grond van 

                                                           
10 Zie het besluit in zaak 5074/ Achmea – Rabobank, reeds aangehaald, randnummers 13-15. 
11 Beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, randnummers 33-

41. 
12 Zie het besluit in zaak 5074/ Achmea – Rabobank, reeds aangehaald, randnummers 13-15 en ook en het besluit van 6 mei 

1999 in zaak 1311/Nuts/Ohra – Noorder Kroon, randnummers 21-22 waarin is aangegeven dat er onder andere een 

mogelijke deelmarkt voor hypotheken bestaat. 
13 Partijen hebben aangegeven dat Friesland Bank niet of nauwelijks actief is op het gebied van private banking. Er is geen 

reden om aan deze opgave van partijen te twijfelen. Daarnaast blijkt uit een schatting van de NMa op basis van een opgave 

van partijen en gegevens van DNB dat de positie van Friesland Bank op de mogelijke markt voor mutual funds 

verwaarloosbaar is. Derhalve zal bij de beoordeling niet nader op deze mogelijke markten worden ingegaan. 
14 Beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, randnummers 

42-47. 
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productkenmerken (zoals type klant, nationale – internationale kaart, debet card – credit card, 

selectieve kaart – algemene kaart) mogelijk een nader onderscheid kan worden gemaakt.15 

20. In onderhavige zaak zal worden uitgegaan van een aparte markt voor card issuing en een 

markt voor card acquiring. Gezien de zeer beperkte positie van Friesland Bank op deze markten 

kan voor de beoordeling van onderhavige concentratie in het midden blijven of voor deze 

markten een nader onderscheid moet worden gemaakt op grond van productkenmerken, omdat 

de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie randnummers 63 tot en met 66). 

(iv) Vermogensbeheer (asset management) 

21. In de hiervoor aangehaalde beschikking inzake Fortis/ABN AMRO Assets wijst de 

Commissie op eerdere beschikkingen waarin is uitgegaan van een aparte markt voor 

vermogensbeheer waarvan portfolio-managementdiensten voor particulieren zijn uitgesloten.16 

Daarnaast heeft de Commissie aangegeven dat binnen de markt voor vermogensbeheer 

mogelijk apart gekeken moet worden naar de markt voor custody services en de daarbinnen 

mogelijk te onderscheiden markten.17 De Commissie heeft de relevante markt in de Fortis/ABN 

AMRO Assets beschikking uiteindelijk niet definitief afgebakend.  

22. In eerdere zaken heeft de NMa aangegeven dat er sprake is van een aparte markt voor 

vermogensbeheer die mogelijk nader onderverdeeld kan worden naar het soort belegging.18 Ook 

voor de beoordeling van onderhavige concentratie kan in het midden blijven of er een verder 

onderscheid dient te worden gemaakt, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet word 

beïnvloed (zie randnummers 67-70). 

Relevante geografische markten 

(i) Bancaire producten voor zakelijke klanten 

23. Friesland Bank vindt haar oorsprong in de provincie Friesland en is van oudsher vooral in 

deze provincie actief. Dit resulteert erin dat, ondanks dat de activiteiten van Friesland Bank zich 

niet beperken tot de provincie Friesland, zij relatief sterk aanwezig is in deze provincie.  

                                                           
15 Beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, randnummers 

48-60. 
16 ibidem, randnummers 67-68 en de daarin aangehaalde zaken. 
17 ibidem, randnummer 69 en de daarin aangehaalde zaken. 
18 Zie het besluit in zaak 5074/ Achmea – Rabobank, randnummer 16 en het besluit in zaak 3620/Rabobank Assumij – FGH, 

reeds aangehaald, randnummers 12-13. 
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24. Wat betreft bancaire producten voor zakelijke klanten heeft de Commissie in eerdere 

beschikkingen het standpunt ingenomen dat moet worden uitgegaan van een geografische 

markt die nationaal van omvang is.19 De Commissie overwoog hierbij dat ondanks de 

toenemende internationalisering, de concurrentievoorwaarden in de verschillende lidstaten nog 

steeds verschillend waren en dat er een belang bestaat van een netwerk van bankfilialen. 

25. In de hiervoor aangehaalde beschikking inzake Fortis/ABN AMRO Assets overwoog de 

Commissie dat voor sommige commercial clients nabijheid van een bankfiliaal belangrijk is en 

voor andere niet.20 Het onderzoek van de Commissie in die zaak wijst onder meer uit dat 

commercial clients niet noodzakelijkerwijs een bankfiliaal in de directe omgeving nodig hebben. 

Het overgrote deel van de ondervraagde ondernemingen gaf aan bij hun eigen bank te blijven 

wanneer hun bankfiliaal gesloten zou worden. Slechts een klein deel van de respondenten gaf 

aan in dat geval naar een bankfiliaal in de buurt te switchen.21  

26. Desondanks stelt de Commissie in die beschikking dat naarmate de klanten kleiner zijn, 

de nabijheid van een bankfiliaal een belangrijkere rol zou kunnen spelen. Nabijheid geeft klanten 

directe toegang tot hun accountmanager22. Lokale aanwezigheid stelt volgens de Commissie 

een bank ook in staat om lokale marktinformatie te verkrijgen over potentiële klanten vooral 

waar het gaat om meer “zachte” factoren als de kwaliteit van het management en andere 

risicofactoren.  

27. De Commissie concludeert vervolgens dat vanuit de vraagzijde bezien de geografische 

omvang van de markt mogelijk lokaal, of in ieder geval kleiner dan nationaal, zou kunnen zijn, 

maar dat de beoordeling in die specifieke zaak niet substantieel anders zou zijn als zou worden 

uitgegaan van enger dan nationale markten. Dit omdat de op dat moment bestaande vier grote 

banken (waarvan twee betrokken bij de concentratie) op een vergelijkbare manier een landelijke 

dekking hebben in Nederland. Concurrenten die zich richten op specifieke regio’s in Nederland 

speelden naar het oordeel van de Commissie hooguit een marginale rol.23 

28. In eerdere besluiten is de NMa steeds uitgegaan van landelijke (deel)markten voor 

bancaire producten.24 

                                                           
19 Zie de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, 

randnummer 80 en de daarin aangehaalde zaken. 
20 ibidem, randnummers 77-79. 
21 ibidem, randnummer 77. 
22 Die overigens vaak bij de klanten langs komt. 
23 ibidem, randnummers 77-79. 
24 Zie het besluit in zaak 5074/ Achmea – Rabobank, reeds aangehaald, randnummer 16 en het besluit in zaak 

4043/Achmea – Levob, reeds aangehaald, randnummer 30. 
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29. Partijen geven aan dat de geografische omvang van de markt niet beperkter is dan 

nationaal. Kort gezegd wijzen zij er daarbij op dat de concurrentievoorwaarden in de provincie 

Friesland niet afwijken van de concurrentievoorwaarden in de rest van Nederland en dat het 

wegvallen van een regionaal georiënteerde speler niets zal afdoen aan de concurrentie die met 

name plaatsvindt tussen de grote landelijke spelers (binnen en buiten de provincie Friesland). 

DNB heeft aangegeven dat zij een tendens ziet dat financiële transacties in steeds mindere 

mate regionaal gebonden zijn. 

30. Voor de beoordeling van onderhavige zaak is van belang op te merken dat ook in de 

provincie Friesland alternatieve landelijke aanbieders (fysiek) aanwezig zijn. Naast partijen zijn 

in Friesland verschillende andere banken gehuisvest, waaronder ING Bank, ABN AMRO, SNS 

Bank. Zo is ABN AMRO met 16 vestigingen actief in Friesland, ING bank met 6 vestigingen, 

SNS bank met 3 vestigingen en Deutsche Bank met 1 vestiging. Deze andere banken hebben 

met hun lokale filialen een voldoende spreiding over de provincie Friesland om qua 

geografische nabijheid een alternatief te kunnen zijn voor de locaties van de Friesland Bank en 

Rabobank.25  

31. De Raad meent dat een aantal factoren wijst op landelijke concurrentie voor de meeste 

bancaire producten voor zakelijke klanten. Met name neemt de Raad daarbij de overwegingen 

van de Commissie mee, zoals hierboven beschreven en de door DNB gesignaleerde trend dat 

bancaire markten steeds minder regionaal gebonden zijn. Voor bepaalde bancaire producten, 

waarbij de nabijheid van een accountmanager dan wel een bankfiliaal van belang is, is echter 

niet uit te sluiten dat de concurrentie meer op een regionaal niveau wordt gevoerd. Dit geldt aan 

de onderkant van de door de Commissie genoemde markt voor commercial clients, namelijk het 

MKB. De Raad meent dat binnen deze mogelijke markt het belang van nabijheid van een 

bankfiliaal of accountmanager vooral speelt voor kredietverlening. In het navolgende kan echter 

in het midden worden gelaten of deze markt regionaal moet worden afgebakend dan wel 

nationaal omdat de materiële beoordeling daar niet door wordt beïnvloed (zie randnummers 51 

tot en met 62).  

(ii) Bancaire producten voor particuliere klanten 

32. In eerdere beschikkingen is de Commissie voor wat betreft de bancaire producten voor 

particuliere klanten uitgegaan van een geografische markt die nationaal van omvang is, vanwege 

de verschillende concurrentievoorwaarden tussen de verschillende lidstaten.26 Uit het 

marktonderzoek dat in het kader van de hiervoor aangehaalde beschikking inzake Fortis/ABN 

                                                           
25 Zie verder ook bij de beoordeling, randnummer 61.  
26 Zie de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, 

randnummer 85. 
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AMRO Assets is uitgevoerd bleek dat, ondanks de toenemende penetratie van internet, het 

kantorennetwerk een cruciale rol blijft vervullen in het tot stand brengen van klantrelaties om 

consumenten te adviseren in geval van meer complex producten. De Commissie concludeerde 

uiteindelijk dat de (deel)markt(en) voor bancaire producten voor particuliere klanten nationaal 

van omvang is/zijn, omdat alle belangrijke banken in Nederland een kantorennetwerk beheren 

door het hele land.27  

33. De Raad ziet geen redenen om de markt voor bancaire producten voor particuliere 

klanten op een regionaal niveau te beoordelen. Voor betaalrekeningen, spaarrekeningen en 

kredietverlening geldt dat een particuliere klant al dan niet via internet kan kiezen uit aanbieders 

die landelijk actief zijn waarbij regiokennis in vergelijking met de zakelijke markten een minder 

belangrijke rol speelt. Voor de markt voor hypotheken overweegt de Raad dat nabijheid van een 

aanbieder voor een particuliere klant van belang kan zijn, maar dat aanbieders van hypotheken 

(waaronder niet alleen banken) over het algemeen voldoende landelijke dekking hebben. Dit 

mede  gezien het feit dat grote hypotheekverstrekkers hun aanbod vaak ook aanbieden via een 

wijdverspreid netwerk van tussenpersonen die gevestigd zijn in de regio. Het voorgaande is 

reden voor de Raad om de gevolgen van de onderhavige concentratie op de mogelijke markt 

voor betaalrekeningen, spaarrekeningen en kredietverlening en voor hypotheken voor 

particuliere klanten op een nationale markt te beoordelen. 

34. In navolging van de Commissie gaat de NMa in onderhavige zaak, net als in eerdere 

zaken28, ervan uit dat de geografische omvang van de (deel)markt(en) voor bancaire producten 

voor particuliere klanten nationaal is. 

(iii) Betaalkaarten 

35. In lijn met eerdere beschikkingen is de Commissie in de hiervoor aangehaalde 

beschikking inzake Fortis/ABN AMRO Assets uitgegaan van een nationale omvang van de 

(mogelijke) (deel)markten voor betaalkaarten, die (in de nabije toekomst) mogelijk ook ruimer 

dan nationaal zouden kunnen zijn.29 

36. Aangezien Friesland Bank op een mogelijke nationale markt slechts een zeer kleine 

positie inneemt, maakt het voor de beoordeling van onderhavig zaak niet uit of de geografische 

markt mogelijk ruimer is dan nationaal omdat de positie van Friesland Bank in dat geval nog 

                                                           
27 Zie de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, 

randnummer 86. 
28 Zie het besluit van de NMa in zaak 5074/ Achmea – Rabobank , reeds aangehaald, randnummer 37 en het besluit in zaak 

4043/Achmea – Levob, reeds aangehaald, randnummer 30. 
29 Zie de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, 

randnummer 87. 
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kleiner zal zijn. Derhalve zal in onderhavig geval worden uitgegaan van een nationale omvang 

van de (deel)markt(en) voor betaalkaarten. 

 

(iv) Vermogensbeheer 

37. In eerdere beschikkingen van de Commissie is de omvang van de geografische markt 

voor vermogensbeheer beschouwd als nationaal of internationaal.30 Evenals in eerdere besluiten 

van de NMa31 kan in dit geval in het midden worden gelaten of de mogelijke (deel)markt(en) 

voor vermogensbeheer nationaal of ruimer dan nationaal is(zijn), aangezien de materiële 

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie randnummer 70). 

B Gevolgen van de concentratie 

38. De Raad vergelijkt ter beoordeling van de gevolgen die een concentratie heeft voor de 

mededinging de mededingingssituatie die uit de concentratie zou voortvloeien met die welke 

zonder de concentratie zou hebben bestaan. Daarbij houdt de Raad rekening met toekomstige 

ontwikkelingen van de markt die redelijkerwijs te voorspellen zijn. De Raad kan met name 

rekening houden met de kans dat ondernemingen in een situatie zonder de concentratie de 

markt zullen betreden of deze zullen verlaten, wanneer zij nagaat wat het relevante 

vergelijkingspunt is.32 Het scenario waarbij de concentratie tot stand komt moet, met ander 

woorden, worden vergeleken met de situatie waarin de voorgenomen concentratie geen 

doorgang vindt (hierna: de counterfactual).  

39. De counterfactual waarmee de Raad in het onderhavige geval rekening heeft gehouden is 

een situatie waarbij, gegeven het feit dat Friesland Bank niet langer als zelfstandige bank kan 

voortbestaan, er niet langer zelfstandige concurrentiedruk uitgaat van deze bank. Bovendien is 

gebleken dat in dat scenario additioneel afbreuk wordt gedaan aan de mededinging in de 

bancaire sector als geheel. In het hiernavolgende zal dit nader worden uiteengezet. 

                                                           
30 Zie de beschikking van de Commissie in zaak COMP/M.4844 – Fortis / ABN AMRO Assets, reeds aangehaald, 

randnummer 91. 
31 Zie het besluit van de NMa in zaak 5074/ Achmea – Rabobank, reeds aangehaald, randnummer 38. 
32 Zie ook de Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de [Europese] 

Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen (hierna: horizontal merger guidelines), randnummer 9. 
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Friesland Bank verdwijnt als zelfstandige bank 

40. Partijen hebben aangegeven dat het streven naar een zelfstandig voortbestaan van 

Friesland Bank niet langer verantwoord is. In een gezamenlijk persbericht staat dit als volgt 

verwoord: “De diepte, aard en lengte van de huidige economische crisis raakt zowel Friesland 

Bank zelf als haar klanten. Daarnaast houdt Friesland Bank, in verband met deze crisis, 

aanzienlijk meer (dure) liquiditeit aan dan in normale marktomstandigheden. Deze 

ontwikkelingen zetten de resultaten van Friesland Bank onder druk. Daarmee wordt het op 

relatief korte termijn realiseren van de vereiste versterking van het eigen vermogen van 

Friesland Bank, volgens de nieuwe Basel-3 regels, een onzekere factor. Friesland Bank heeft 

weliswaar een grote sympathie weten op te bouwen in de Nederlandse consumentenmarkt en 

zakelijke markt en heeft daarin de laatste jaren zeer succesvol geopereerd, maar dat weegt 

onvoldoende op tegen de combinatie van eerder genoemde effecten. De raad van bestuur van 

Friesland Bank heeft daarom, na een diepgaande strategische analyse, in het najaar van 2011 

moeten vaststellen dat het streven naar een zelfstandig voortbestaan van Friesland Bank niet 

langer verantwoord is tegenover haar klanten en medewerkers. De raad van commissarissen en 

de Stichting Friesland Bank ondersteunen deze conclusie van de raad van bestuur.”33 

41. DNB heeft aangegeven dat zij de vaststelling van het bestuur en de commissarissen van 

Friesland Bank, dat het streven naar een zelfstandig voortbestaan van Friesland Bank niet langer 

verantwoord is tegenover haar klanten en medewerkers, onderschrijft.  

42. DNB heeft aangegeven […] 

43. DNB heeft voorts aangegeven dat […] 

44. DNB heeft voorts aangegeven dat […] 

45. De Raad meent op basis van de argumenten van partijen en de zienswijze van DNB dat 

met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat Friesland Bank indien de concentratie niet 

zou plaatsvinden niet als zelfstandige (concurrerende) bank zou hebben kunnen voortbestaan. 

Afbreuk aan mededinging bancaire sector bij niet doorgaan concentratie 

46. De hierboven geschetste ontwikkelingen zouden afbreuk doen aan de functie van banken 

voor de economie. In de memorie van toelichting bij het voorstel van de Wet bijzondere 

maatregelen financiële instellingen is die functie als volgt omschreven:  

“Banken fungeren als essentiële intermediairs voor de reële economie door geldoverschotten, 

                                                           
33 Zie het persbericht: 

http://www.frieslandbank.nl/OverOns/Persberichten/Pages/FrieslandBankKiestVoorSamenGaanMetRabobank.aspx 
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waarover de banken een rentevergoeding betalen, aan te trekken en deze uit te zetten bij 

bijvoorbeeld huizenkopers en het midden- en kleinbedrijf, waarvoor banken een 

rentevergoeding vragen. In de regel hebben de aangetrokken geldoverschotten een kortere 

looptijd dan de uitzettingen, hetgeen een bank kwetsbaar maakt voor een massale bank run en 

tevens, in geval van een moratorium, een doorstart of sanering vrijwel uitgesloten maakt. 

Tevens vervullen banken vanwege de veelal girale afwikkeling van betalingen een cruciale rol in 

het betalingsverkeer. Hoewel minder zichtbaar voor het grote publiek hebben banken ook een 

belangrijke functie bij de zogeheten clearing and settlement van effectentransacties, oftewel de 

afhandeling van aandelen- en derivatentransacties tussen partijen”.  

47. DNB heeft aangegeven dat een faillissement van Friesland Bank bijzonder negatieve 

consequenties zou hebben voor de Nederlandse economie. Zij wijst er in dat verband op dat de 

faillissementen van DSB en Icesave tot grote maatschappelijke onrust hebben geleid en een 

negatief effect op het vertrouwen in de bancaire sector, […] 

48. De Raad meent dat de eerder beschreven ontwikkelingen niet alleen de maatschappelijke 

functie van banken zouden raken maar ook de concurrentiekracht van banken en de onderlinge 

concurrentieverhouding tussen banken. Het is voldoende aannemelijk dat er een groot gevaar 

bestaat dat, bij het uitblijven van een tijdige structurele oplossing, het 

(consumenten)vertrouwen in de bancaire sector zal worden aangetast.34 Gebrek aan vertrouwen 

in de stabiliteit van banken maakt het moeilijk voor banken (spaar)geld aan te trekken 

(“funding”). Dat raakt de ene bank meer dan de andere. […].35 […] 36  

Tussenconclusie 

49. De Raad concludeert op basis van het voorgaande dat de geschetste ontwikkelingen met 

voldoende zekerheid te voorzien zijn en een significante verslechtering van de effectieve 

mededinging in de bancaire sector impliceren.  

50. De Raad zal in de onderhavige casus de mededingingssituatie zoals die zal ontstaan 

door het samengaan van Rabobank en Friesland Bank beoordelen in het licht van de in 

randnummers 39 tot en met 48 beschreven relevante ontwikkelingen in het counterfactual 

scenario. 

                                                           
34 Zoals door DNB bevestigd is. 
35 […] 
36 […] 
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(i) Bancaire producten voor zakelijke klanten en Bancaire producten voor particuliere klanten37  

51. De Nederlandse bancaire sector wordt gekenmerkt door een hoge concentratiegraad en 

een oligopolistisch karakter. De sector wordt gedomineerd door drie banken: Rabobank, ING en 

ABN AMRO, welke op enige afstand worden gevolgd door SNS.  

52. Zoals aangegeven in randnummer 23 vindt Friesland Bank haar oorsprong in de 

provincie Friesland. Hoewel Friesland Bank van oudsher vooral actief is in deze provincie is 

Friesland Bank thans in heel Nederland actief en profileert zij zich ook als zodanig.38 Onderzoek 

in deze zaak heeft uitgewezen dat Friesland Bank landelijk als zeer kleine speler moet worden 

beschouwd. 

53. Onderstaande tabel geeft dit beeld weer, voor de verschillende mogelijke zakelijke- en 

particuliere markten voor bancaire producten. Het marktaandeel van Friesland Bank is op alle 

(mogelijke) productmarkten kleiner of gelijk aan [0-10]%.39  

2011 Eenheid Markt FB Rabo FB Rabo Totaal Delt
a 
HHI 

Zakelijke klanten                 

Binnenlandse betalingen 
(#accounts) 2.915.062 {…] {…] 

[0-10]% [30-40]% [30-40]% 45 

Buitenlandse betalingen 
debet EU (#SEPA 
trans.) 

7.518.865 {…] {…] 
[0-10]% [60-70]% 60-70]% 1 

  
credit EU (#SEPA 
trans.) 

8.006.743 {…] {…] 
[0-10]% [40-50]% [40-50]% 38 

Cash management  Kasopnames (#trans.) 11.020.212 {…] {…] [0-10]% [40-50]% [40-50]% 43 

diensten 
Kasstortingen (#trans.) 8.759.000 {…] {…] 

[0-10]% [20-30]% [20-30]% 25 

Kredietverlening 
(€mln.) 345.030 {…] {…] 

[0-10]% [40-50]% [40-50]% 104 

Spaarproducten 
(€mln.) 158.855 {…] {…] 

[0-10]% [20-30]% [20-30]% 53 

  
      

      
Particuliere klanten 

  
            

  

Betaalrekeningen 
(#accounts) 20.515.815 {…] {…] 

[0-10]% [30-40]% [30-40]% 36 

Spaarrekeningen 
(€mln.) 304.803 {…] {…] 

[0-10]% [40-50]% [40-50]% 109 

Kredietverlening 
(€mln.) 27.620 {…] {…] 

[0-10]% 10-20]% 10-20]% 39 

Hypotheken 
(€mln.) 639.152 {…] {…] 

[0-10]% [20-30]% [20-30]% 38 

Tabel 1: marktaandelen en delta HHI op nationale zakelijke en particuliere markten.  

                                                           
37 Aangezien de beoordeling voor de particuliere markt langs dezelfde lijnen verloopt als die van de zakelijke markt worden 

deze markten hierna gezamenlijk beoordeeld. 
38 Zo heeft Friesland Bank bijvoorbeeld middels een reclamecampagne op de landelijke televisie spaargeld aangetrokken. 
39 Bron: opgave partijen en informatie van DNB. 
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FB = Friesland Bank, Rabo = Rabobank. Afronding op gehele percentages.  

Bron: gegevens partijen en marktgegevens die partijen baseren op rapportages van DNB. 

 

54. Het beeld dat deze cijfers oproepen voor de gevolgen van deze concentratie is dat, 

hoewel verschillende nationale markten voor bancaire producten al (in hoge mate) 

geconcentreerd zijn, die situatie vanwege de geringe toevoeging van Friesland Bank aan 

Rabobank niet significant verslechtert.  

55. In de horizontal merger guidelines geeft de Commissie het relevante kader om de omvang 

van een toevoeging bij een concentratie te beoordelen. Randnummers 19 en verder van de 

Richtsnoeren geven aan onder welke HHI-drempels40 mededingingsbezwaren onwaarschijnlijk 

zijn. Ongeacht de hoogte van de HHI is dat het geval indien het verschil tussen de HHI vóór en 

na de fusie (hierna: delta-HHI) kleiner is dan 150.  

56. De delta HHI-waarden zijn vermeld in de laatste kolom van tabel 1.41 Uit deze cijfers blijkt 

dat op alle productmarkten de toename binnen de genoemde grenzen blijft.  

57. De Raad is daarom van oordeel dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat ten 

gevolge van de concentratie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze kan worden 

belemmerd op de markt voor bancaire producten voor zakelijke klanten en de markt voor 

bancaire producten voor particuliere klanten. Deze conclusie geldt ook voor de mogelijke 

deelmarkten van deze twee markten, zoals die genoemd zijn in tabel 1. 

(ii) Bancaire producten voor MKB-klanten 

58. Zoals de Commissie aangeeft in haar beschikking inzake Fortis/ABN AMRO Assets is 

een grens tussen de in die zaak gedefinieerde groep commercial clients en grootzakelijke klanten 

fluide en kan die per zaak verschillen. (Markt)informatie op basis van een gekozen definitie is 

moeilijk te verkrijgen omdat niet elke bank de gegevens in gelijke categorieën bijhoudt.  

59. Op basis van de landelijke cijfers voor de gehele zakelijke markt kan, zoals hierboven 

onderbouwd, worden geconcludeerd dat Friesland Bank landelijk een zeer kleine speler is. 

                                                           
40 De HHI is de zogenaamde Herfindah-Hirschmann index. Deze wordt gedefinieerd als de som van de gekwadrateerde 

marktaandelen.  
41 Voor de berekening van de delta HHI moet een aanname worden gedaan over de verdeling van de marktaandelen in de 

counterfactual situatie. Omdat het op voorhand onduidelijk is hoe het marktaandeel van een verdwijnende Friesland Bank 

zich zou hebben verspreid over de overblijvende (of nieuwe) aanbieders, is bij de berekening uitgegaan van een situatie 

waarbij het marktaandeel van Friesland Bank als volledig concurrerend in de markt zou blijven. De delta HHI die dan 

resulteert is een maximum en een vergelijking van deze waarde met de grenswaarden zoals de Commissie die noemt in de 

horizontal merger guidelines is daarmee een conservatieve aanpak. 
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Daarnaast concludeert de Raad op basis van een eerder onderzoek naar dit specifieke deel van 

de bancaire sector dat deze conclusie ook geldt voor de positie van Friesland Bank op de 

mogelijke markt voor bancaire producten voor het MKB42. Uit dit onderzoek blijkt onder meer 

dat de marktpenetratie43 van Friesland Bank slechts 2% is.  

(iii) Mogelijke Friese markt voor krediet aan MKB-klanten 

60. Hoewel de Raad sterke aanwijzingen ziet dat de zakelijke (deel)markten een groter dan 

regionale omvang hebben44 kan zij niet geheel uitsluiten dat bepaalde markten, met name de 

markt voor kredietverlening aan het MKB, op dit moment (nog) een regionaal karakter hebben. 

Tegelijkertijd heeft zij oog voor de ontwikkelingen en de door DNB genoemde tendens naar een 

meer nationaal speelveld, waarbij voor ondernemers uit het MKB net als grootzakelijke 

ondernemers zal gelden dat zij hun kredietvraag (minimaal) landelijk uitzetten.  

61. De Raad acht het relevant dat de overige landelijk opererende banken zoals ABN AMRO, 

ING en SNS, ook in de provincie Friesland vertegenwoordigd zijn. Het enkele criterium van 

nabijheid en de voordelen die dit biedt voor de bank om zich in positieve zin voor de klant te 

profileren, geldt immers evenzeer voor deze andere banken en is om die reden op zichzelf voor 

deze zaak niet doorslaggevend.  

62. Hoewel partijen mogelijk tezamen een hoog marktaandeel zouden behalen op een 

mogelijke Friese markt voor kredietverlening aan het MKB, meent de Raad dat het onvoldoende 

aannemelijk is dat de onderhavige concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke 

Friese markt voor kredietverlening aan het MKB op significante wijze kan belemmeren. Aan 

deze conclusie ligt niet alleen ten grondslag hetgeen hiervoor is uiteengezet, met name de 

aanwezigheid van andere banken in Friesland en de door DNB gesignaleerde beweging naar 

meer supraregionale bancaire markten. Ook is de Raad van mening dat de mogelijke nadelige 

effecten op de regionale markt niet opwegen tegen de geschetste negatieve ontwikkelingen voor 

de mededinging in het counterfactual scenario (randnummers 39 tot en met 48). De Raad vindt 

het voldoende aannemelijk dat ook de Friese MKB-er in de aldaar geschetste situatie slechter af 

is voor wat betreft de mededinging tussen aanbieders van bancaire producten.  

(iv) Betaalkaarten 

                                                           
42 Productkoppeling en overstapdrempels bij bancaire dienstverlening aan het MKB, Monitor Financiële Sector, maart 

2010 
43 Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de MKB-ers een relatie met Friesland Bank heeft. Dit is niet gelijk aan het 

marktaandeel omdat de meeste MKB-ers meer dan één bankrelatie hebben (tussen de 1,4 en de 1,9), zie pagina 3 van 

voornoemd rapport. 
44 Zie randnummer 30. 
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63. Zoals aangegeven in de randnummers 19 en 20 dient onderscheid te worden gemaakt 

tussen de nationale markt voor card issuing en de nationale markt voor card acquiring. Uit de 

door partijen overgelegde gegevens blijkt dat het marktaandeel van Friesland Bank op de markt 

voor card issuing zeer beperkt is en minder dan [0-10%] bedraagt. De zeer kleine positie van 

Friesland Bank op de markt voor card issuing wordt bevestigd door cijfers welke de NMa in het 

kader van de Monitor Financiële Markten jaarlijks verzamelt.  

64.  Het voorgaande beeld is niet anders indien binnen de markt voor card issuing een nader 

onderscheid zou moeten worden gemaakt op basis van productkenmerken. Indien afzonderlijk 

wordt gekeken naar aparte markten voor betaalkaarten respectievelijk credit cards bedroeg het 

marktaandeel van Friesland Bank op beide mogelijke nationale markten minder dan [0-10%].45 

Er zijn geen cijfers beschikbaar over markten die mogelijk op basis van andere kenmerken 

(zoals particulier versus zakelijk, internationaal versus nationaal, etc.) zouden moeten worden 

onderscheiden. Gezien de zeer beperkte positie van Friesland Bank op de hiervoor beschreven 

totale markt voor card issuing is het echter voldoende aannemelijk dat het beeld op een van deze 

mogelijke markten niet wezenlijk anders zal zijn en in ieder geval niet zal resulteren in een 

sterke positie voor Friesland Bank.  

65. Ook wat betreft de markt voor card acquiring blijkt uit de cijfers verzameld in het kader 

van de Monitor Financiële Markten dat de positie Friesland Bank zeer beperkt is. Ook hiervoor 

geldt dat het aannemelijk is dat dit beeld niet wezenlijk anders is indien een nader onderscheid 

naar productkenmerken zou moeten worden gemaakt.  

66. Gelet op de geringe toevoeging van Friesland Bank aan het marktaandeel van Rabobank 

op de hiervoor beschreven (mogelijke) markten voor betaalkaarten is er geen reden om aan te 

nemen dat onderhavige concentratie de daadwerkelijke mededinging op de nationale markt 

voor card issuing en de nationale markt voor card acquiring en de daarbinnen mogelijk nader te 

onderscheiden markten, op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

 

 

 

                                                           
45 Opgave partijen. Partijen baseren zich daarbij op diverse rapportages van DNB. In totaal zijn in Nederland in 2011 

22.503.001 betaalkaarten uitgegeven. Rabobank heeft […] (circa [30-40%]) betaalkaarten uitgegeven en Friesland Bank […] 

(circa [0-10%]. Wat betreft credit cards is opgemerkt dat Friesland Bank sinds begin 2011 zelf geen credit cards meer 

uitgeeft, maar deze activiteit heeft ondergebracht bij ICS. Het totaal aantal uitstaande credit cards in Nederland bedroeg 

eind 2010 3.620.639. Friesland Bank had eind 2010 […] (minder dan [0-10%]) credit cards uitstaan. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de aantallen in 2011 wezenlijk anders zijn. 



Openbare versie 

 

17                                             Openbare versie 

 

(v) Vermogensbeheer 

67. De nationale markt voor vermogensbeheer wordt geschat op circa EUR 500 miljard.46 In 

2011 had Rabobank circa EUR […] miljard assets under management (waarvan EUR […] miljard 

zakelijk en […] miljard particulier) en Friesland Bank ruim EUR […] miljard (enkel particulier).  

68. Uitgaande van de hiervoor genoemde schatting van de totale marktomvang hebben 

partijen een gezamenlijke marktaandeel op de markt voor vermogensbeheer van maximaal circa 

[20-30]% (marktaandeel Rabobank circa [20-30]% en marktaandeel Friesland Bank minder dan 

[0-10]%).47 Op deze markt voor vermogensbeheer zijn naast partijen een groot aantal andere 

aanbieders actief, waaronder andere banken, gespecialiseerde asset managers en ook 

verzekeringsmaatschappijen. 

69. Indien een nader onderscheid zou moeten worden gemaakt naar vermogensbeheer voor 

particuliere klanten en voor zakelijke klanten dient te worden opgemerkt dat de activiteiten van 

partijen elkaar niet overlappen op het gebied van vermogensbeheer voor zakelijke klanten.48 Wat 

betreft de mogelijke markt voor vermogensbeheer voor particuliere klanten is het gezien het niet 

al te hoge marktaandeel van Rabobank op de totale markt voor vermogensbeheer, de zeer kleine 

positie van Friesland Bank op deze markt49 en de aanwezigheid van een groot aantal andere 

aanbieders, voldoende aannemelijk dat onderhavige concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op de markt voor vermogensbeheer of mogelijke deelmarkten daarvan niet op 

significante wijze zou kunnen belemmeren.  

70. Op een ruimer dan nationale markt geldt de bovenstaande analyse a fortiori, aangezien 

er op die markt ook buitenlandse banken en verzekeraars actief zijn. 

VI Conclusie 

71.  Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

                                                           
46 Deze totale marktomvang betreft een schatting van partijen. Zij merken daarbij op dat 500 miljard een onderschatting 

van de werkelijke omvang zal zijn omdat het alleen de beleggingsfondsen van banken betreft.. In dat verband wijzen 

partijen erop dat de omvang van de markt voor institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars en 

beleggingsinstellingen in 2010 volgens het CBS EUR 873 miljard bedroeg.   
47 Uitgaande van een schatting van de marktomvang van 873 miljard is het gezamenlijk marktaandeel circa [10-20]%. 
48 Partijen geven aan dat Friesland Bank alleen assets under management heeft voor particuliere klanten. 
49 En de daarmee zeer kleine toevoeging aan het marktaandeel van Rabobank. 
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werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

zou kunnen belemmeren. 

72. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de 

melding betrekking, geen vergunning is vereist. 
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